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Enkel å bruke. Bland, påfør
og mal som med maling!
Pan Pastel er ekte kunstnerpasteller pakket i praktiske
plastbokser. En helt ny oppfinnelse av samme person som
utviklet Colour Shaper. Formålet med Pan Pastel er at
kunstneren enkelt kan hente, påføre og kontrollere pastellen
som om man maler. Pastellen påføres med Sofft svampredskaper som er utviklet spesielt til dette (se side 3).Man har
bokstavelig talt tatt stiften fra pastellen, og har oppnådd en
ekstra bløt pastell som hadde vært så bløt i stiftform at det ikke
hadde vært mulig å holde den. Gjør det enkelt å blande farger,
og gir en nesten støvfri påføring.
Pan Pastel inneholder kun de beste pigmentene med utmerket
lysekthet, og minimalt med bindemiddel og fyllstoff.
Det resulterer i meget intense og fargesterke farger som avgir
lett farge og støver minimalt. Fikseres som vanlige pasteller.

Pan pastell kan brukes sammen med:
- Tradisjonelle tørrpasteller
- Blyanter, kull, kritt
- Vannbasert maling (akvarell, blekk, akryl, hobbymaling, gouache)
- Påføres alle underlag med litt struktur (som tradisjonelle pasteller)
- Knetgummi
- Fiksativ

Unik og praktisk forpakning:

Boksene beskytter pastellen, holder fargene adskilt og rene. Skrus oppå hverandre og
krever liten oppbevaringsplass. Praktisk og økonomisk til kurs og skoler, fordi mange
personer kan bruke samme farge. En boks inneholder 9 ml farge, alle merket med
fargenavn, fargenummer, lysekthet og pigmentinnhold.

Mange fordeler:
- Gir en opplevelse av å ”male” pastell.
- Lettere å blande farger.
- Støver lite
- Kontrollert påføring av både brede felter og tynne streker.
- Kan bygge opp flere lag farge og kontrollere metningspunktet
på papiret.
- Kan påføre meget tynne lag farge (lasering)
- Kan male hurtig store flater ( bakgrunn, store formater)
- Forenkler mange vanskelige teknikker.
- Fargene påføres og viskes ut med Sofft svamper.
- Unngår rester som er skitne og umerket
- Renslig i bruk

- Flere personer kan bruke samme farge samtidig.
- Kan males ut med vann (på underlaget, ikke i boksen!)

PAN PASTEL START SETT MED 5 FARGER
01550051 - Painting
01550052 - Tints
01550053 - Shades
01550054 - Gråtoner
01550055 - Blåtoner
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PAN PASTEL START SETT MED 10 FARGER
01550101 - Painting
01550102 - Drawing
01550103 - Seascape
01550104 - Greens
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PAN PASTEL START SETT MED 20 FARGER
01550201 - Painting
01550202 - Landscape
01550203 - Portrait
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”Sofft” svamperedskaper

Pan Pastel påføres med svamper utviklet spesielt til kunst
og hobbybruk. De absorberer og avgir riktig mengde farge.
Rengjøres lett ved å gni mot et håndkle eller skyll med
såpe og vann. Kan benyttes til all vannbasert maling. Sofft
leveres i mange størrelser og fasonger, også små
svampespisser som påsettes skaft. De gjør påføringen meget
presis og renslig. Man kan påføre store flater farge meget
hurtig, og lage rette, tynne streker. Svampene brukes også til
å viske bort farge.

Mange bruksområder:

- Vannbasert maling (akryl, akvarell, blekk, gouache,
hobbymaling)
- Tegning (pastell, kritt, kull, blyanter)
- Papir- hobby (scrapbook, kortlaging)
- Sjablonmaling
- Keramikk (glasering, dekorering)

SVAMPESPISSER OG SKAFT
01550501 Sofft Svampespiss nr.1 Rund (10 stk)
01550511 Sofft Kniv m/5 svampespisser nr.1
01550502 Sofft Svampespiss nr.2 Flat (10 stk)
01550512 Sofft Kniv m/5 svampespisser nr.2
01550503 Sofft Svampespiss nr.3 Oval (10 stk)
01550513 Sofft Kniv m/5 svampespisser nr.3
01550504 Sofft Svampespiss nr.4 Point (10 stk)
01550514 Sofft Kniv m/5 svampespisser nr.4

01550600 Sofft Sett m/4 kniver og 8 ass.svampespisser
01550601 Sofft Svampespiss- sett (4x10 stk spisser)

SVAMPER

01550530 Sofft Svamp “Angle slice- rund (2 stk)
01550531 Sofft Svamp “Angle slice- flat (2 stk)
01550541 Sofft Svamp Stor Oval (1 stk)
01550542 Svamp Rund (4 stk)
01550602 Sofft Sett m/4 ass.store svamper

